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Број: 135/2015-Д-04
Датум: 19.02.2015. године

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, улица Теразије број 5N
Упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Предмет:

Поправка штампача HP LJ P3005dn

Поштовани,
Позивамо Вас да нам доставите понуду за поправку штампача HP LJ P3005dn у поступку
набавке услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује, у складу са чланом 39.
став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 и 14/15).
Молимо Вас да доставите
наведеном спецификацијом:
Рок за достављање понуде:
Начин достављања понуде:
Обавезни елементи понуде:

Вашу понуду према приложеној

табели, а у складу са

23.02.2015. године до 12 часова (неблаговремене понуде се
неће разматрати)
На e-mail: dusan.jovicic@aeГS.rs са назнаком "поправка
штампача HP LJ P3005dn"
Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде
доставља се скениран на назначени e-mail

Критеријум за избор
најповољније понуде:

Најнижа понуђена цена

Особа за контакт:

Душан Јовичић, e-mail dusan.jovicic@aers.гs, тел. 3225-760

Захваљујемо се на сарадњи и очекујемо Вашу понуду.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број: 1З5/2015-Д-04
Датум: 19.02.2015. године
Назив набавке:

Поправка штампача HP LJ РЗО05dп

Назив понуђача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
У складу са позивом за достављање понуде за ПОПРАВКУ ШТАМПАЧА
РЗО05dп (Model: О7815А, SN: CNK1S28490), дајемо понуду како следи:

Редни
број

---

Назив делова за
замену и радови

Јед.
мере

Кол.

1.

Fасе-dоwп output roller
assembIy - Black гoller
shaft with fouг soft rollers

ком

1

2.

Shaft bushing/retainer Small plastic cylinder with
four nubs that twist Locks into the side frame

ком

1

З.

Рад техничара на
замени наведених
делова у току радне
недеље, у периоду од
08 до 16 часова

ком

1

Јединична
цена

Укупна
цена
без ПДВ

ПДВ

HP LaserJet

Укупна цена
са ПДВ

Понуду дајемо под следећим условима:
Начин плаћања:
Рок реализације сервиса
(изражен као број календарских
дана од датума издавања
наруџбенице) - не дуже од 15 дана:

__

календарских дана од датума издавања наруџбенице

Гарантни рок за уграђене делове:

__

дана, месеци (прецртати непотребно)

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на реализацију
уређаја у исправно и оперативно стање на адреси наручиоца.

услуге, као и стављање

Потпис овлашћеног лица понуђача
(м.п.)

Спецификација:
HP LaserJet РЗО05dп (Model: О7815А, 8N: CNK1828490)
Редни
број

Количина

Назив делова за замену и радови

1.

Face-down output roller assembIy - Black roller shaft with four soft
rollers

1

2.

8haft bushing/retainer - 8mall plastic cylinder with four nubs that twist Locks into the side frame

1

З.

Рад техничара на замени наведених делова у току радне недеље, у
периоду од 08 до 16 часова
--

-

1
------

------

Делови који се уграђују (под редним бројем 1. и 2.) морају бити нови, оригинални и да
одговарају сервисној спецификацији произвођача уређаја.

